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BESTE LEDEN VAN DE KBO, 
De zomer is dit jaar vroeg begonnen, we hebben al kunnen 
genieten van mooie zonnige dagen. Op donderdag 12 mei 
was het ook een mooie dag: na 2 jaar met zijn allen weer op 
pad!  Al vroeg vertrokken we met 42 personen naar 
Rotterdam.  
Na een vroege en uitgebreide lunch volgde een busrit over 
de Tweede Maasvlakte onder begeleiding van een gids die 
een interessante uitleg gaf over de groei van de 
Rotterdamse havens. Hierna volgde een boottocht door de 
havens; rond half 4 bracht de bus met een voortreffelijk 
rijdende chauffeur ons weer terug naar Ottersum. De dag 
werd afgesloten met een voortreffelijk diner/buffet bij 
Buurman, een twaalftal leden sloten zich hiervoor bij ons 
aan. Hartelijk dank aan de organisatoren van deze geslaagde 
dag. 
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Op vrijdag 20 mei zijn we als eregasten aanwezig geweest bij 
een geweldige middag, georganiseerd door basisschool “de 
Brink”. Door alle schoolkinderen en een bijna voltallige 
harmonie Sint Caecilia werden we verrast met een prachtig 
buitenconcert met optredens. We werden ontvangen door 
leerlingen van groep 8 met koffie en thee, waarna tijdens 2 
voorstellingen de harmonie een aantal nummers speelde en 
waarop de klassen hun eigen interpretatie hadden gemaakt 
met dans, tekeningen schilderijen en verhalen. De school 
heeft 
subsidie 
gekregen 
om 
kinderen 
warm te 
maken 
voor 
muziek en 
hierdoor 
is er een 
samen-
werking 
met de harmonie ontstaan. Alle kinderen van groep 5 
konden kiezen om 6 muzieklessen te volgen en mochten nu 
samen met de grote harmonie hun muzikale talenten laten 
horen op klarinet of trompet. Een prachtige samenwerking 
en een prachtig schoollied als afsluiting, gezongen door de 
hele school. 
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Hartelijk dank aan directie en team van “de Brink” en 
harmonie Sint Caecilia voor dit prachtige initiatief, voor 
herhaling vatbaar. Ook een woord van dank aan Janssen 
Partyverhuur.  Stijn en Thijs Janssen, 2 jongens uit Ottersum, 
zijn een eigen bedrijf gestart en hebben ons prachtig 
geholpen door de stoelen die wij hadden gehuurd te 
sponsoren.  Geweldig!  
 
Vriendelijke groet, het bestuur.  
 

 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
Op dinsdagmorgen 26 april werd onze 
voorzitter Toos Tiebosch-de Kleijn, 
zittend aan de keukentafel met een 
kopje thee en de krant, volledig verrast 
toen burgemeester Hans Teunissen met 
een delegatie van bijna alle Ottersumse 
verenigingen en haar bijna voltallige 
familie voor de achterdeur verschenen. 
Voorzien van een lekkere taart en een 

bos bloemen hield de burgemeester een persoonlijke 
toespraak over haar vele vrijwilligerswerk. Hierna kreeg Toos 
haar lintje opgespeld en werd ze benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd, Toos: een 
welverdiende eer voor alles wat jij voor Ottersum en in de 
gemeente Gennep doet en gedaan hebt. 
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OVERLEDEN LEDEN      
Toos Giesbers-Vervoort, overleden op 2 mei 
2022 op de leeftijd van 86 jaar. We wensen 
kinderen, kleinkinderen en verdere familie en 
vrienden veel sterkte. 
Koos ten Haaf, overleden op 11 mei op de leeftijd van 89 
jaar. Wij wensen zijn echtgenote Riek, kinderen en 
kleinkinderen en overige familie en vrienden veel sterkte. 
 

WELKOM 
Hartelijk welkom aan ons jongste lid 
Emiel van Loon. 
Veel plezier en we hopen je spoedig 
te ontmoeten bij onze activiteiten. 

 
FIETSTOCHT 8 JUNI: ZIE BIJGAANDE UITNODIGING 
De fietstocht in juli is verzet naar de 1ste woensdag van de 
maand:  woensdag 6 juli 2022. 
 
VOORAANKONDIGING UITSTAPJES: 
De activiteitencommissie is bezig met het organiseren van 
een uitstapje hier in de buurt voor degenen die minder 
mobiel zijn of niet de hele dag onderweg willen zijn. In de 
volgende NieuwsWijSr volgt meer informatie. De bedevaart 
naar Kevelaer gaat dit jaar weer door en wel op dinsdag 9 
augustus, ook hierover nadere informatie in juni. 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 28 juni 2022) 


